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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Identificação 

Designação do Projecto: Estação de Tratamento de Efluentes de Suinicultura da Região do Lis 

Tipologia de Projecto: Estação de Tratamento de 
Águas Residuais 

Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto Base 

Localização: Concelho de Leiria, Freguesia de Amor 

Proponente: RECILIS – Tratamento e Valorização de Efluentes, S.A. 

Entidade licenciadora: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 30 de Abril de 2008 
 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

 O produto final da fase sólida resultante do tratamento da Estação de Tratamento 
de Efluentes de Suinicultura (ETES) deverá ser um composto para valorização 
agrícola, enquadrável na “Proposta da Norma Técnica sobre Qualidade e 
Utilizações do Composto” ou posterior regulamentação aplicável; 

 Deslocalização do tanque de confluência localizado junto à Ribeira dos Milagres 
(TCRM) para fora do Perímetro Urbano (Zona Verde) da cidade de Leiria, tendo 
em conta o disposto no Plano Director Municipal (PDM) de Leiria (ratificado pela 
Resolução de Conselho de Ministros nº. 84/95, de 4 de Setembro); 

 Obtenção de parecer favorável da Direcção Geral de Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural (DGADR), no que respeita à afectação de áreas do 
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis (AHVL); 

 Implementação das medidas de minimização, dos planos de monitorização e 
apresentação dos elementos requeridos, em fase de RECAPE, constantes na 
presente DIA. 

 A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros 
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, 
como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a 
condicionantes e servidões (nomeadamente, reserva ecológica nacional, reserva 
agrícola nacional, recursos hídricos, área de desobstrução da Base Aérea n.º5, 
infra-estruturas de abastecimento, saneamento e gás). 

 

Elementos a entregar em 
fase de RECAPE: 

1. Apresentação de Estudos complementares de prospecção geológico/geotécnica, 
para a área de implantação da ETES e tanques de confluência, caracterização dos 
maciços da sua fundação e justificação do tipo de fundação a adoptar em cada 
uma das estruturas e respectiva avaliação de impactes; 

2. Prospecção sistemática de todas as áreas funcionais da obra (estaleiros, 
depósitos de terras, áreas de empréstimo, acessos) que se situem fora da área de 
incidência avaliada em Projecto Base; 

3. Prospecção sistemática das áreas correspondentes às infra-estruturas associadas 
à ETES (tanques de confluência e traçados das condutas de transporte). Em 
função dos resultados obtidos, dever-se-á definir uma nova metodologia de 
intervenção arqueológica, que poderá passar por sondagens manuais, mecânicas 
ou escavação integral dos vestígios afectados; 
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4. Realização de sondagens manuais de diagnóstico à ocorrência n.º 7 (“Amor 1”), 
em número e dimensão a determinar após a reavaliação da área. Esta reavaliação 
deverá passar pela abertura de valas de sondagem mecânicas no sentido de aferir 
o potencial arqueológico da área; 

5. Apresentação do “Estudo dedicado ao transporte rodoviário de efluentes brutos 
destinados aos tanques de confluência”, previsto no Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA), contemplando as emissões poluentes dos autotanques durante as 
operações de descarga nas plataformas logísticas dos tanques de confluência; 

6. Para o acesso à ETES, deve ser projectada a beneficiação do caminho 
actualmente utilizado, conforme localizado no desenho apresentado no Anexo III 
do Parecer da CA. O caminho deverá ser redimensionado e pavimentado, com 
vista a adequá-lo ao tráfego previsto, bem como reforçadas as passagens 
hidráulicas. 

7. O traçado do troço do colector principal que se afasta da estrada de campo, 
cruzando o AHVL até ao seu limite num pontão do colector de Amor, deverá ser 
revisto na elaboração do projecto de execução, de forma a associar a execução 
desta conduta à do caminho de acesso corrigido. 

8. Indicação da potência térmica nominal de cada um dos três grupos motogeradores 
que constituem o sistema de cogeração e esclarecimento acerca da possível 
utilização de um combustível alternativo; 

9. Indicação dos valores expectáveis das emissões para a atmosfera, à saída da 
chaminé do sistema de cogeração, para os poluentes SO2, Partículas e COV, em 
mg/Nm3, bem como os caudais mássicos relativos aos poluentes SO2, Partículas 
e COV, em kg/h, bem como avaliação dos impactes associados e eventuais 
medidas de minimização para assegurar o cumprimento dos valores limite 
aplicáveis; 

10. Apresentação de uma proposta para o plano de monitorização das emissões para 
a atmosfera, resultantes do sistema de cogeração, tendo em conta que o referido 
plano, bem como os respectivos valores limite de emissão (VLE), deverão dar 
cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 78/2004, de 
3 de Abril, a Portaria n.º 286/93, de 12 de Março, a Portaria n.º 1058/94, de 2 de 
Dezembro, e a Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro, para os poluentes SO2, 
NOx, CO, COT e Partículas; 

11. Apresentação das características das duas caldeiras que estão associadas ao 
aquecimento de lamas (incluindo as das respectivas chaminés), bem como 
esclarecimento acerca do combustível utilizado nas mesmas; 

12. Apresentação de uma planta com a identificação dos obstáculos próximos das 
chaminés da “Cogeração” e da “Tocha”, distâncias à fonte de emissão, altura, 
largura e comprimento; 

13. Simulação de dispersão de compostos odoríferos, produzidos na ETES e nos 
tanques de confluência, considerando as condições mais desfavoráveis de 
dispersão atmosférica, em especial com a ocorrência de nevoeiro. Deverá ser 
utilizado um período mais recente, a normal climatológica 1961-90 ou a 1971-
2000, caso já se encontre disponível; 

14. Apresentação de um projecto de sistemas de drenagem e retenção de derrames e 
escorrências, quer na ETES quer nos tanques de confluência. 

15. Identificação de todas as intersecções das condutas de rega (regadeiras) e de 
valas da rede de drenagem, e indicação das respectivas cotas de soleira, nos 
perfis longitudinais das condutas do projecto. A definição dos traçados e perfil 
longitudinal das condutas deverá considerar um conjunto de recomendações 
sobre o modo de execução das obras, a obter junto da DGADR e Associação de 
Regantes e Beneficiários do Vale do Lis (ARBVL). 

16. Apresentação de parecer da entidade proprietária da conduta adutora para reforço 
de abastecimento de água à cidade de Leiria, que é interceptada pelos colectores 
da ETES, e incorporação das medidas e restrições que venham a ser definidas 
nesse parecer no projecto de execução; 
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17. Esclarecimento das interferências das condutas da Recilis com os emissários da 
SIMLIS já implantados, através de um parecer a incorporar no projecto de 
execução e RECAPE; 

18. Análise da capacidade de aplicação do produto final da ETES nos solos da região 
e apresentação de alternativas, para a eventualidade de se verificar insuficiente 
procura, nomeadamente exportação para regiões deficitárias ou encaminhamento 
para deposição em aterro. 

19. Apresentação de um Plano de Integração Paisagística da ETES e dos tanques de 
confluência, considerando a implementação de uma cortina arbórea e o 
tratamento cromático das fachadas das infra-estruturas com maior exposição 
visual. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização 
Fase de Construção: 

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1 a 3, 6 a 11, 15 a 17, 19, 21 a 33, 35 a 37, 40 
a 45, 47 a 55; 

2. Acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a mobilização do solo, incluindo desmatações 
e decapagens superficiais em acções de preparação ou regularização do terreno, escavações, terraplanagens, 
instalação de estaleiros, abertura de caminhos de acesso ou outras infra-estruturas. As áreas de empréstimo e 
depósito, de estaleiros ou outras áreas funcionais da obra, cuja localização se desconhecia em fase de 
elaboração do Projecto Base deverão ser alvo de prospecção arqueológica prévia. Os resultados destes trabalhos 
de acompanhamento e prospecção podem determinar a adopção de medidas de minimização específicas. O 
acompanhamento deve ser realizado por um arqueólogo em cada frente de obra, sempre que as acções 
decorram em simultâneo; 

3. Impermeabilização dos tanques de efluentes na área da ETES, dos tanques de confluência e das condutas de 
efluente bruto; 

4. Cumprimento dos regulamentos e normas (nomeadamente o RSAEEP – Regulamento de Segurança e Acções 
para Estruturas de Edifícios e Pontes) adequados ao tipo de estrutura, às formações geotécnicas presentes e ao 
risco sísmico identificado, no local de implantação da ETES e dos tanques de confluência; 

5. Interdição da implantação de estaleiro em solos de AHVL; 

6. Na execução das condutas em caminhos, quando houver lugar a encerramento ao trânsito, deve ser garantido o 
acesso aos proprietários directamente servidos pelo caminho encerrado, criando-se condições para minimizar a 
circulação nos solos agrícolas, se necessário com a delimitação das áreas circuláveis; 

7. Projecto de uma vala provisória tipo corta-águas, de traçado paralelo ao colector, onde seja efectuada a recolha 
das águas e materiais arrastados da área desmatada e sujeita a movimentações de terras; 

8. Garantir que o esvaziamento dos troços das condutas de efluente bruto, delimitados por descargas de fundo a 
construir nos pontos baixos dos sistemas, será realizado por autotanques próprios para limpeza de fossas, que 
transportam o efluente directamente para a ETES. 

Fase de Exploração: 

9. Na fase de testagem da ETES, deverão ser efectuadas experiências-piloto com os diferentes tipos de 
subprodutos disponíveis, que permitam avaliar a sua admissibilidade neste sistema e da qualidade do produto 
final. Posteriormente, será possível verificar, em termos reais, quais os seus efeitos nos solos agrícolas e nas 
plantas, através de ensaios de campo. 

10. Deve garantir-se que o sistema de gestão do produto final possua flexibilidade suficiente para responder a 
variações de procura. 

11. Proceder a uma fiscalização rigorosa de todos os actos de descarga ilegal de efluentes suinícolas das 
explorações aderentes; 

12. Garantir a eficácia do funcionamento do sistema de desodorização; 

13. Assegurar as medidas previstas no âmbito do sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios (Decreto-
Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho). 
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Programas de Monitorização 

1. Recursos Hídricos 
Em fase de RECAPE, devem ser apresentados os planos de monitorização para as águas subterrâneas e águas 
superficiais, os quais devem detalhar, pelo menos, os seguintes aspectos: 

− Locais de amostragem; 
− Parâmetros a monitorizar; 

− Periodicidade de amostragem; 
− Técnicas de amostragem e métodos de análise; 
− Critérios de análise. 

Para o controlo da qualidade da água subterrânea eventualmente afectada pelo projecto deverá ser instalada uma 
rede local de piezómetros, apoiada nos resultados geotécnicos para as fundações e ETES, nas características do 
aquífero e no grau de vulnerabilidade à poluição identificado para as formações hidrogeológicas. Os piezómetros a 
instalar junto de cada tanque de confluência deverá monitorizar as camadas aquíferas.  
O plano de monitorização das águas subterrâneas deverá adequar-se ao objectivo específico de detecção de 
derrames, fugas, rupturas nos tanques de confluência, ou outras situações de que resulte a contaminação do 
aquífero onde está implantada, de forma a atempadamente actuar na sua correcção. 
Para a área piloto, deverá proceder-se à colocação de piezómetros para avaliar os resultados da qualidade das 
águas subterrâneas, decorrente da aplicação do composto no solo, conforme referido atrás. 
Quer o plano de monitorização da qualidade da água subterrânea e quer o relativo à água superficial para a área 
piloto, deve ser concomitante com o programa de monitorização a aplicar para os solos, no que respeita os 
parâmetros a monitorizar. A frequência deverá ser sazonal e os métodos de amostragem e análise devem regular-se 
pelo Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, na sua redacção actual.  
Na área sujeita ao plano de monitorização dos solos, deverá ser igualmente efectuada a monitorização das águas 
superficiais e subterrâneas. 
A duração mínima dos referidos planos deverá ser de três anos a contar da primeira deposição e/ou aplicação do 
composto nas parcelas. No final deste ciclo e tendo em vista a evolução da situação descrita em relatório, o 
programa poderá ser revisto em função dos resultados, efectuando-se ajustes dos parâmetros e da periodicidade. 

2. Solos 
Deverá desenvolver-se um plano específico de monitorização dos solos, abrangendo as manchas de solos que têm 
sido recorrentemente utilizadas para a deposição de lamas, para as quais se considera existirem riscos acrescidos 
de contaminação de solos, plantas e recursos hídricos. A carta de localização apresentada no Anexo III do Parecer 
da CA delimita uma área no AHVL, que deverá ser sujeita a monitorização, que coincide com uma bacia 
hidraulicamente isolada, com vantagens na prossecução dos planos de monitorização.  
Sendo que os problemas de nutrição das culturas e poluição dos solos relacionam-se com os recursos hídricos, a 
par deste plano deve ser realizada a monitorização das águas superficiais e subterrâneas. 
Este plano pretende detectar e corrigir atempadamente os problemas nos solos relacionados com a composição 
e/ou modo de aplicação do produto final, com vista à minimização de riscos de toxicidade iónica específica (metais 
pesados), alterações no pH e ainda riscos sanitários.  
Após a construção da obra, nos primeiros 3 anos de funcionamento – monitorização dos solos utilizados para 
aplicação do produto final, na área a monitorizar. 
Neste plano, serão realizadas as campanhas anuais de amostragem e análise dos solos, com as seguintes 
características gerais: 

a) Parâmetros a monitorizar: 

- Condutividade eléctrica da solução do solo e pH; 
- Teores de potássio (K) e fósforo total (P); 
- Teores de metais pesados (Cádmio, Cobre, Níquel, Chumbo, Zinco, Mercúrio e Crómio); 
- Matéria Orgânica; 

- Agentes patogénicos (Salmonella spp e Escherichia coli). 
b) Locais e frequência de amostragem: 

- As áreas a seleccionar para monitorizar devem incluir preferencialmente áreas de maior risco de 
degradação, constituindo áreas de controlo e alerta para as restantes; 
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- Atendendo aos tipos de impactes analisados, a amostragem deverá realizar-se em dois pontos por 
cada 100 ha, salvaguardando que no mínimo é realizado uma em cada unidade pedológica e que uma 
delas se localize na área piloto definida no EIA; 

- As colheitas deverão ser feitas duas vezes por ano: no final do Inverno (antes de eventuais 
fertilizações com incorporação de lamas, na preparação dos terrenos para as culturas de Primavera-
Verão) e no final do Verão, após as colheitas; 

- No local do ponto de amostragem deve ser realizado um inquérito sobre ocupação e práticas culturais 
e informação de aplicação de fertilizantes, minerais, composto, e/ou lamas (tipo, proveniência, doses, 
datas). 

c) Relatório e discussão de resultados: 
- Após a realização de cada campanha de amostragem deve ser elaborado o respectivo relatório no 

qual se apresente a localização dos pontos de amostragem considerados, a metodologia e as 
condições de amostragem, bem como a discussão dos resultados obtidos; 

- Devem ser elaboradas cartas de risco com mapeamento dos teores de metais pesados e outras cartas 
temáticas consideradas relevantes;  

- Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar devem manter-se 
constantes de modo a permitir avaliar a evolução da susceptibilidade dos solos à poluição (toxicidade e 
contaminação sanitária) e às alterações na sua fertilidade, com a salvaguarda da inclusão de novos 
elementos face à evolução da situação. 

- Os relatórios são enviados à autoridade de AIA, à entidade licenciadora. 
Este plano poderá ser revisto, face aos resultados obtidos.  

3. Odores 
Deverá ser desenvolvido um plano de monitorização de odores, a ser implementado na fase inicial de arranque do 
projecto, que permita aferir as conclusões do estudo e das simulações de dispersão requeridas, mas que deverá ser 
posteriormente contínuo. Este plano deverá ser devidamente detalhado em RECAPE. 
4. Composto 
Deverá ser desenvolvido – e apresentado em RECAPE – um plano de monitorização, tendo em vista o controlo 
analítico do composto, que contemple a realização de análises ao produto final, incidindo sobre os parâmetros 
referidos na “Proposta da Norma Técnica sobre Qualidade e Utilizações do Composto”, com uma frequência mensal, 
ou quando se verifiquem alterações de qualidade do efluente bruto, ou dos subprodutos agro-industriais, ou ainda 
devido a problemas no funcionamento dos órgãos da ETES.  
Após o período de testagem da ETES, a frequências das análises deverá cumprir o estipulado na referida proposta 
de norma. A periodicidade de realização de análises poderá ser revista após o período de testagem de 3 anos. 

 
Validade da DIA: 30 de Abril de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

A metodologia adoptada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi: 

- Análise técnica do EIA; 

- Período da Consulta Pública: 10 de Dezembro de 2007 a 25 de Janeiro de 2008 

- Reunião no âmbito da Consulta Pública, na Câmara Municipal de Leiria, a 14 de 
Janeiro de 2008; 

- Realização de uma visita de reconhecimento ao local de implantação do projecto, 
no dia 24 de Janeiro de 2008, com a participação de representantes da RECILIS, 
S.A. e da SIMLIS; 

- Análise dos resultados da Consulta Pública; 

- Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades: Direcção Geral de 
Recursos Florestais (DGRF); Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC); Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI); 
Direcção Regional de Economia do Centro (DRE-Centro); Instituto Nacional dos 
Recursos Biológicos (INRB, I.P.); Base Aérea de Monte Real; Administração 
Regional de Saúde do Centro – Coimbra; Instituto de Meteorologia (IM); Faculdade 
de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL); 

- Análise dos pareceres recebidos pelas seguintes entidades: Direcção Geral de 
Recursos Florestais (DGRF); Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
(DRAPC); Instituto Nacional dos Recursos Biológicos (INRB, I.P.); Instituto de 
Meteorologia (IM). 

- Elaboração do Parecer Final. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Durante o período de consulta pública, foi recebido um total de 47 pareceres, com a 
seguinte proveniência:  

- Câmara Municipal de Leiria; 

- Junta de Freguesia de Amor; 

- QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza; 

- OIKOS – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria; 

- Cidadãos a titulo individual (43 pareceres, 25 dos quais em “carta-tipo”). 

A necessidade e pertinência da execução deste projecto são globalmente aceites pelas 
entidades e cidadãos que se manifestaram no âmbito da Consulta Pública deste 
processo de AIA. Contudo, a principal crítica salientada relaciona-se com a localização 
do projecto ou com a inexistência de alternativas de localização. 

Quanto a esta questão, a localização estudada para a ETES é justificada pela 
necessidade desta instalação ter uma posição relativamente central no que respeita à 
região de influência a servir, a par da necessidade de proximidade ao interceptor geral 
da SIMLIS, ao qual irá ser ligada. 

Os resultados da Consulta Pública são apresentados, em maior detalhe, no capítulo 5, 
páginas 33 a 36, do Parecer da CA. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta de DIA da Autoridade de AIA, destacando-se 
de seguida os principais aspectos. 

O projecto em estudo diz respeito a uma Estação de Tratamento de Efluentes de 
Suinicultura (ETES) e localiza-se na freguesia de Amor, no concelho de Leiria, na 
margem esquerda do rio Lis.  
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A ETES da Região do Lis visa dar solução ao problema de poluição resultante da 
actividade suinícola nesta região, através do tratamento dos efluentes de instalações 
agro-pecuárias, predominantemente suiniculturas. 

O processo de tratamento a implementar na ETES consiste numa solução de 
biodegradação aeróbia por lamas activadas com posterior digestão anaeróbia. Este 
processo permite um pré-tratamento do efluente, que será descarregado no interceptor 
geral da SIMLIS, de acordo com os parâmetros de descarga exigidos, para posterior 
encaminhamento para a ETAR Norte, onde será realizado um tratamento mais 
exigente, em conjunto com as águas residuais urbanas da região, e a sua posterior 
descarga no meio receptor, que é o rio Lis, junto à ponte da Galeota. 

A existência de uma fase de digestão anaeróbia origina a produção de biogás e de 
composto, o que permite a produção de energia através do aproveitamento do biogás 
e a valorização da matéria orgânica presente no composto, através da sua utilização 
na agricultura. 

A solução de tratamento prevista para a ETES da Região do Lis permite a 
incorporação de subprodutos, de natureza orgânica e origem agro-industrial, através 
da sua co-digestão com as lamas resultantes do tratamento da fase líquida dos 
efluentes suinícolas, dando origem a um composto. Desta forma, além de dar solução 
ao tratamento e destino final de alguns subprodutos, é também possível incrementar a 
produção de energia e melhorar a qualidade do composto final. Este composto será 
aplicado nos solos. 

Assim, os impactes positivos decorrentes da implantação do projecto verificam-se 
principalmente ao nível de: 

 Recursos Hídricos 

Considera-se que o funcionamento da ETES tem um impacte positivo muito 
significativo na qualidade da água da bacia do rio Lis, que se fará sentir na costa, 
nomeadamente na praia de Vieira de Leiria, devido à cessação das descargas de 
lamas e chorumes directamente no meio hídrico e nos solos. 

 Solos 

É neste factor ambiental, a par dos Recursos Hídricos, que se farão sentir os principais 
impactes positivos deste projecto. Efectivamente, a sua implementação irá evitar que 
sejam efectuadas descargas de efluentes ou de lamas, sem qualquer tratamento, quer 
nos solos, quer nas linhas de água.  

 Odores 

O corrector funcionamento da ETES e a cessação de espalhamento de efluente 
suinícola sem tratamento conduzirão a um importante impacte positivo. 

 Sócio economia  

Por se considerar que o projecto cumprirá os objectivos a que se propõe, sendo factor 
de conciliação entre a saúde pública e o crescimento económico, constitui um projecto 
que permitirá assegurar o desenvolvimento sustentável na região, com reflexo no todo 
nacional.  

 Utilização do Produto Final 

A utilização racional do composto, obtido através do processo de compostagem, nos 
solos, traduz-se num impacte positivo e significativo. 

 

Os principais impactes negativos decorrentes da instalação da ETES verificam-se 
principalmente ao nível de: 

 Solos  

Os principais impactes decorrem do arrastamento de terrenos resultantes da 
mobilização de solos nas terraplenagens para a construção das plataformas onde se 
implantarão os órgãos da ETES. 

A quase totalidade destas obras desenvolve-se em solos de aluvião integrados na 
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RAN, mas acresce a esse facto que, na travessia do Aproveitamento Hidroagrícola do 
Vale do Lis (AHVL), esses solos são sujeitos a níveis freáticos elevados. 

No entanto, a presente DIA contempla medidas que acautelam potenciais impactes 
negativos, nomeadamente a condicionante n.º 3, o elemento n.º 15 a apresentar em 
sede de RECAPE e a medida de minimização n.º 5 da presente DIA. 

 Património 

Foram identificados materiais arqueológicos no local de implantação da ETES e 
acesso, numa área maioritariamente ocupada por pinhal, o que reforça o potencial 
arqueológico da área. 

O projecto induz impactes negativos directos na área de incidência do projecto e 
acesso sobre património arqueológico, sendo de magnitude elevada apenas para a 
ocorrência n.º 7 – “Amor 1”.  No entanto, a presente DIA contempla medidas que 
acautelam potenciais impactes negativos, nomeadamente os elementos n.º 2, 3 e 4, a 
apresentar em sede de RECAPE. 

Refira-se, ainda, que do ponto de vista do Ordenamento do Território, o tanque de 
confluência localizado junto à ribeira dos Milagres, terá de ser relocalizado por haver 
incompatibilidade com as disposições regulamentares do PDM de Leiria. Daí, a 
condicionante n.º 2 da presente DIA. 

 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade susceptíveis 
de minimização, e os perspectivados impactes positivos, resulta que o projecto da 
Estação de Tratamento de Efluentes de Suinicultura da Região Lis poderá ser 
aprovado, desde que cumpridas as condições da presente DIA. 
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